
Zápisnica č. 01/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 27. januára 2021 v sídle SFZ 
a online spôsobom  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

 Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy 

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnení: Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Prizvaní:        Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Peter Kopúň – reprezentačný tréner SR U21 

         Mária Berdisová - vedúci oddelenia strategických projektov 
          
Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA 
4. Schvaľovanie návrhu dodatku č. 4 k zakladateľskej listine spoločnosti SFZ 

Marketing, s.r.o.  
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu termínu konania Konferencie SFZ 



6. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 

7. Schvaľovanie žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019 -2021 

8. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov 
mládeže  SR – jar 2021  

9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov 
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/21 

10. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021 

11. Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár IFAB č. 21) 
12. Schvaľovanie návrhu na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z 

fondu na podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup 
Ondreja Dudu a Tomáša Huka (pôvodný nárok FC VSS Košice) 

13. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 
2020/21 

14. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 

15. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
16. Diskusia 

 
 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a požiadal o jeho zmenu a doplnenie. Navrhol vypustiť bod č. 13 s názvom „Schvaľovanie 
návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2020/21“. Naopak, požiadal 
zaradiť do programu nové body s názvom "Prerokovanie návrhu odmeny delegovaných 
osôb – súťažný ročník 2020/2021 (VAR/AVAR)” a “Schvaľovanie návrhu na zmenu 
názvu pri udeľovaní cien v kategórii tréner roka na kategóriu Cena Jozefa Vengloša."  
 
Následne dal o tomto návrhu na zmenu a doplnenie hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou a doplnením. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Peter Palenčík. 



 
Uznesenie č. 110/20 VV SFZ:  

1)   VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
decembrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov 
na funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili 
do 30.11.2020 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2020“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  

2)   VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 
predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

   
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 
Úloha ukončená: 

VV SFZ na decembrovom zasadnutí zrušil v zmysle čl. 64 ods. 3 Stanov SFZ Komisiu 
partnerov SFZ. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí trénera reprezentačného družstva 
SR WU „A“ p. Petra Kopúňa, ktorý členom VV SFZ vyhodnotil pôsobenie svojho družstva 
v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle. 
 
Cieľ: 
Kvalifikácia ME 2021: umiestnenie na 3. mieste v skupine (splnené), aktívne skóre strelených 
gólov (nesplnené)  

Príprava na ME 2021:  

1. scouting nových a mladých hráčok českej, rakúskej a slovenskej lige (splnené)  
2. prispôsobenie herného systému novej filozofii pre reprezentačné družstvá v ZHS 4-3-3 

(splnené)  
3. uhrať dobrým výsledkom zápasy proti Islandu (splnené) a Švédsku (nesplnené)  
4. vyhrať zápas s Lotyšskom (splnené)  
5. vyhrať, resp. remizovať s Maďarsko (čiastočne splnené)  

Úlohy: 

1. nominácia potencionálnych hráčok podľa hernej formy  
2. prispôsobenie herného štýlu, prejavu a atraktívnosti hry Reprezentácie žien podľa 

kvality súpera  
3. udržanie čiastkových výkonov vo vybraných ukazovateľoch z prípravy.  

 



Celkové zhodnotenie: 

Poďakoval  za vytvorenie výborných podmienok pre prácu a organizáciu zrazov, akceptovanie 
hráčskych požiadaviek.  

V kvalifikácii sme dosiahli náš cieľa, aj keď máme negatívne skóre. Kľúčové zápasy s 
Maďarskom sme zvládli na 67% (4 zo 6 bodov). No na druhej strane podotýkam, že sa tento 
výsledok (výhra, remíza) s družstvom z tretieho koša nedosiahol od 2012(?). Po druhé, od 2006 
družstvo prvý krát vyhralo dva za sebou nasledujúce zápasy v jednom kvalifikačnom bloku. V 
domácom zápase s Islandom (2.kôš) sme 2/3 zápasu vyhrávali, čo sme dlho nezažili.  

Vo vzťahu k hernej filozofii sme sa priblížili cez tieto ukazovatele v priemere za zápas:  

• -  Držanie lopty sme zvýšili na 51 – 52%  
• -  Početnosť prihrávok sme zvýšili na 462 za zápas  
• -  Zvýšili sme ukazovatele zakončenia útokov (presnosť, konverziu šancí...)  
• -  Zvýšili sme aktivitu v presingu.  

Záverom, Slovenská reprezentácia žien si aktuálnou výkonnosťou rozhýbala boj o pozíciu (+10 
bodov do FIFA rankingu) v európskom ale aj svetovom rankingu. Čo je základný pilier 
ďalšieho možného posunu vpred. 

Technický riaditeľ obdržal prostredníctvom SAP kompletné hodnotenie každého zrazu.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu dodatku č. 4 k zakladateľskej listine spoločnosti SFZ 
Marketing, s.r.o.  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že spoločnosti SFZ Marketing. s.r.o. (ďalej 
len „SFZM“), v ktorej je SFZ jediným spoločníkom, ktorého právomoci voči SFZM vykonáva 
VV SFZ, bolo ponúknuté prevzatie prevádzky kaviarne, za ktorej funkčnú súčasť možno 
považovať aj Sieň slávy slovenského futbalu. Doterajší nájomca a prevádzkovateľ kaviarne 
ukončil nájomnú zmluvu k 31. 12. 2020 s tým, že SFZM má záujem pokračovať po zrušení 
pandemických opatrení v prevádzke kaviarne, keďže poskytuje aj návštevníkom siene slávy 
pohodlie a miesto na oddych s tým, že pre náhodných návštevníkov má toto miesto potenciál 
zvýšiť povedomie o existencii tejto inštitúcie.  
K tomu, aby SFZM mohol prevádzkovať uvedenú kaviareň, je potrebné rozšírenie predmetu 
jeho podnikania o voľnú živnosť „poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 



predajom na priamu konzumáciu“. Z uvedeného dôvodu bol predložený návrh na rozšírenie 
predmetu podnikania SFZM a návrh dodatku č. 4 k zakladateľskej listine. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku č. 4 k zakladateľskej zmluve SFZ 
Marketing, s.r.o., ktorým sa rozširuje predmet podnikania spoločnosti 
v článku 3 zakladateľskej listiny na rozšírenie predmetu podnikania SFZ 
Marketing, s.r.o. o činnosť „poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu.“ 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZ Marketing. s.r.o. 
dal vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny SFZ Marketing. s.r.o. 
v znení jej dodatku č. 4, a aby podal návrh na zmenu údajov do 
Obchodného registra SR. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zmenu termínu konania Konferencie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že na základe prijatých opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 
predkladá návrh na zmenu termínu konania Konferencie SFZ, v zmysle ktorého sa termín 
konania Konferencie SFZ mení z pôvodného termínu - 26. február 2021 na nový termín - 30. 
apríl 2021 do Popradu. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínu konania Konferencie SFZ na deň 30. apríla 
2021 v Poprade. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 6: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -
2021 sa do dnešného dňa podarilo uzatvoriť zmluvy o spolupráci s 264 partnermi a  finančný 
príspevok bol už aj uhradený 241 partnerom. Celková suma, ktorá bola uhradená, predstavuje 
vyše 2 717 000 eur z celkového objemu 3,5 mil. eur určených na projekt do konca roka 2021.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 
2019 -2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala, že v súvislosti s realizáciou 
projektu obdržal SFZ jednu žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu od obce Hostie. 
Hlavným dôvodom neschopnosti realizovať zámer v pôvodnom termíne je karanténna situácia 
na obecnom úrade. Zároveň v stanovenom termíne obdržal SFZ jednu žiadosť o zmenu účelu 
realizácie projektu od obce Malženice. Hlavným dôvodom predloženej žiadosti bol výpadok 
verejných zdrojov obce a tým pádom neschopnosť obce realizovať pôvodný a finančne 
náročnejší zámer.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 
2019 -2021. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 8: Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov 
mládeže  SR – jar 2021  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
predstavil návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže  SR – jar 2021: 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže  
SR – jar 2021.  
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov 
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/21 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý členov VV SFZ informoval, že na základe preukázanej 
požadovanej výkonnosti v priebehu jesennej časti Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh VV 
SFZ na preradenie Michala ŽELEZŇÁKA z projektu Šanca SFZ pre súťažný ročník 
2020/2021 na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.  



Na nominačnej listine asistentov rozhodcov SFZ nahradí Michala TOMČÍKA (SsFZ), ktorý 
sa ku dňu 16.12.2020 z osobných dôvodov vzdal aktívnej rozhodcovskej činnosti. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov rozhodcov 
SFZ pre súťažný ročník 2020/21. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za 
jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý členom VV SFZ predstavil vyhodnotenie výkonnosti 
rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021. 
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „KR“) na svojom hodnotiacom 
zasadnutí dňa 18.12.2020 vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a 
PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021.  
 
 
NOMINAČNÉ LISTINY SFZ 2020/2021: 
Zoznam rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2021 (37): 
Benedik Boris, Čiernik Michal, Dohál Martin, Dzivjak Lukáš, Gemzický Erik (FIFA), 
Glova Filip (FIFA), Greško Pavol, Holas Miroslav, Choreň Matej, Chromý Andrej, Ihring 
Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kišš Bálint, Kolofík Tomáš, Kráľovič Peter (FIFA), 
Kružliak Ivan (FIFA), Libiak Maroš, Malárik Filip, Mano Dávid, Marhefka Boris, Marsal 
Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal (FIFA), 
Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák 
Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter 
 
Zoznamy asistentov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2021 (42) 
Ádám Gabriel, Bobko Dávid, Bednár Peter (FIFA), Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka 
Peter, Ferenc František (FIFA), Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav (FIFA), Hrčka 
Dušan, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, 
Jekkel Adam, Kmec Patrik, Košecký Jakub, Kováč Peter (FIFA), Kuba Rastislav, Lauer 
Lukáš, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel (FIFA), Poracký Roman, Poruban Denis, 
Pozor Ján (FIFA), Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš (FIFA), Straka Tomáš, 
Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan (FIFA), Štofik Dušan, Vass Simeon, Vitko 
Martin, Vorel Tomáš (FIFA), Weiss Erik (FIFA), Zemko Matej, Železňák Michal (po 
schválení VV SFZ) 
 



Asistent rozhodcov SFZ Michal Tomčík (SsFZ) ukončil aktívnu rozhodcovskú činnosť ku dňu 
16.12.2020. 
  
Zoznam rozhodkýň SFZ pre jarnú časť 2021 (21): 
Alezárová Ivana, Brutvanová Timea, Gašparíková Mária, Hanesová Zuzana, Hlaváčová 
Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, 
Lackovičová Katarína, Marušinová Mária, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, 
Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Singlárová Kristína, Súkeníková 
Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová Dominika  
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY ROZHODCOV a AR PRE JAR 2021 (79): 
a) Súťaže riadené ÚLK 
TOP skupina rozhodcov (16):  
BFZ:  Kružliak, Smolák, Somoláni A. 
ZsFZ:  Dohál, Kišš, Kráľovič, Ochotnický, Prešinský 
SsFZ:  Gemzický, Marhefka, Mastiš, Očenáš 
VsFZ:  Glova, Micheľ, Sedlák, Ziemba  
 
TOP skupina asistentov rozhodcov (22):  
BFZ: Bednár, Borsányi, Pozor, Roszbeck, Somoláni T.,Straka 
ZsFZ: Galo, Hancko, Košecký, Kováč, Štrbo, Vitko 
SsFZ:  Hrčka, Hrmo, Jekkel, Jánošík, Poláček, Vorel 
VsFZ: Ádám, Ferenc, Perát, Weiss E. 
 
b) Súťaže riadené ŠTK SFZ  
Rozhodcovia II. skupiny (21): 
BFZ:  Choreň, Chromý, Malárik, Parilák, Ruc 
ZsFZ:  Ježík, Jurenka, Marsal, Papuča, Valent 
SsFZ:  Holas, Ihring, Kolofík, Libiak, Nemček 
VsFZ:  Benedik, Čiernik, Dzivjak, Greško, Mano, Sučka 
 
Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (20):   
BFZ:  Jankovič, Lauer, Štofik 
ZsFZ:  Halíček, Hrenák, Poruban, Sluk, Zemko 
SsFZ:  Budáč, Čajka, Kuba, Súkeníková, Železňák (po schválení VV SFZ)   
VsFZ:  Bobko D., Hrebeňár, Kmec, Mihalík, Poracký, Špivák, Vass  
 
Výkonnostné skupiny budú definitívne uzatvorené po uskutočnení zimných doškoľovacích 
seminárov rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ konaných vo februári 2021. 
 
PROFESIONALIZÁCIA ROZHODCOV SFZ (ProR): 
KR pravidelne analyzovala činnosť ProR na svojich stretnutiach. Vzhľadom na situáciu 
ohľadne COVID-19 sme obmedzili vzájomné stretávanie, aby sme minimalizovali riziko 
nákazy aj vzhľadom k tomu, že ProR na listine FIFA boli vyťažení povinnosťami v súťažiach 
UEFA.  
Prioritou sa stalo obsadzovanie rozhodcov na súťažné stretnutia a minimalizovanie vzájomných 
kontaktov. 
ProR sa aktívne zapojili do projektu Marketingu SFZ ohľadne testových otázok. 
KR sa rozhodla vedeniu SFZ predložiť návrh na ukončenie Mandátnej zmluvy s ProR 
Bystríkom Nemčekom k 28.2.2021.  



 
PROJEKT ŠANCA: 
Projekt Šanca bol taktiež výrazne ovplyvnený proti epidemiologickými opatreniami v SR. Boli 
zrušené všetky spoločné aktivity, spoločná komunikácia sa obmedzila na minimum. 
Veríme, že v jarnej časti sa rozbehnú všetky súťaže, zlepší sa zdravotná situácia v SR a bude 
sa môcť znovu „nabehnúť“ na pravidelné stretnutia. 
 
Zoznamy rozhodcov a asistentov rozhodcov projektu Šanca SFZ pre jarnú časť 2021 (31): 
R BFZ:  Bláha, Ďurčo, Henček, Tománek 
AR BFZ:  Kardelis, Lalo, Nagy, Ralbovský 
 
R ZsFZ:  Búri, Hybský, Janček, Kováč, Matulová, Švolík 
AR ZsFZ:  Cabaj, Haring, Mokrý, Tokoš 
 
R SsFZ:  Foltán, Gregorec, Herdel  
AR SsFZ:  Burger, Mosor, Túma 
 
R VsFZ:   Bobko R., Gorel, Gabštur 
AR VsFZ:  Béreš, Capík, Maliňák, Pacák 
 
PROJEKT VAR: 
Stav projektu VAR je pravidelne predkladaný na poradách SFZ, ako aj VV SFZ. Taktiež 
z dôvodu COVID-19 došlo k predĺženiu VAR/AVAR školení R a AR SFZ. Veríme však, že ak 
bude dostatok stretnutí, čo najskôr splníme podmienky Protokolu VAR, aby sme mohli 
aplikovať systém VAR v súťažných stretnutiach.  
 
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK 
Školský a metodický úsek KR SFZ v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 postupoval v 
zmysle doporučení FIFA a UEFA, podľa Konvencie UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, 
organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR a PR SFZ po teoretickej a odbornej stránke, aj keď 
boli tieto činnosti vo veľkej miere ovplyvnené situáciou ohľadom COVID-19. Spolupracoval s 
jednotlivými oblastnými a regionálnymi KR, ako i profesionálnymi rozhodcami zvlášť pri 
zabezpečovaní metodických materiálov, odborných prednášok a organizovaní odborných 
seminárov. Zabezpečoval a koordinoval v spolupráci s členom KR Fašungom jednotnosť 
výkladu PF na všetkých úrovniach. Poskytoval všetky najnovšie dostupné metodické materiály 
získané od UEFA a FIFA. 
Ďalšou dôležitou úlohou metodického úseku bolo postupovať podľa pokynov vyplývajúcich z 
Konvencie UEFA, venovať sa vo väčšej miere projektu Talent, práci mentorov, resp. pripraviť 
plán pre udržanie a nábor nových rozhodcov. Za plnenie týchto úloh bol zodpovedný manažér 
Konvencie Medveď, kvôli situácii okolo COVID-19 a nariadeniam hlavného hygienika SR, 
ako i vládnym opatreniam sa bohužiaľ nepodarilo splniť vytýčené úlohy v plnej miere. Od 
jesennej časti ročníka boli ustanovení do tohto projektu 15 rozhodcovia a AR, prebehol jeden 
online seminár, kde boli rozhodcovia aj vyskúšaní z popisu priestupkov. V jesennej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 boli organizované: 2x fyzické previerky pre R/AR SFZ, na 
ktorých R i AR plnili predpísané limity FIFA. Pred jesennou časťou v termíne júl 2020 bol 
organizovaný úvodný letný doškoľovací seminár s pokynmi pre súťažný ročník 2020/2021 a 
prednášky ohľadne zmien pravidiel futbalu. Absolvovanie tohto seminára bolo podmienkou na 
pôsobenie v súťažiach SFZ. 
 



Tréningové kempy boli kvôli nepriaznivej protiepidemiologickej situácii dočasne pozastavené, 
trénovanosť rozhodcov však bola naďalej sledovaná a vyhodnocovaná v pravidelných 
mesačných intervaloch na základe zasielaných dát zo zapožičaných športtesterov POLAR. 
 
Podpora talentovaných rozhodcov: 
Komisia rozhodcov kontinuálne pracuje na generačnej výmene. Pokračuje v úspešnom projekte 
Talent & Mentor SFZ a rozšírila projekt Šanca. Z predchádzajúceho počtu 14  rozhodcov 
a asistentov rozhodcov sa do TOP skupiny zaradili Kišš, Košecký, T.Straka, Micheľ, šancu 
v krátkom čase, ak si udržia výkonnosť dostanú aj Ruc a Štofík. 
  
Tak, ako je vyššie písané, v decembri 2020 prebehol online seminár Talent & Mentor SFZ, 
ktorého sa zúčastnili všetci frekventanti zaradení do tohto projektu za lektorského dohľadu 
členov KR SFZ. Seminár absolvovali nasledujúci rozhodcovia a asistenti rozhodcov (15):  
ZsFZ (3) Hrenák, Valent, Poruban 
BFZ (2) Lauer, Choreň 
VsFZ (7) Benedik, Bobko D., Sučka, Mano, Hrebenár, Dzivjak, Greško  
SsFZ (3) Holas, Kolofík, Kuba 
Obsahom seminára bola prezentácia a rozbor videoklipov rozhodnutí frekventantov seminára 
v ich vlastných stretnutiach a prednášky z oblasti kondičnej prípravy. V rámci seminára 
absolvovali tiež teoretické testy z popisu priestupkov a videotesty FIFA. 
Od jarnej časti 2021 bude do projektu Talent & Mentor SFZ po schválení VV SFZ na 
nominačné listiny asistentov rozhodcov SFZ zaradený aj Michal Železňák (SsFZ). 
 Projekt Šanca rozhodcov a asistentov rozhodcov z regionálnych súťaží, ktorí majú potenciál 
byť rozhodcami, resp. asistentmi rozhodcov SFZ už bol zmienený. 
 
ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR) 
Prvoradým cieľom práce úseku PR bolo zvládnutie priebehu jesennej časti 2020 z pohľadu 
individuálnych výkonov PR. Po každom kole boli komplexne vyhodnotené hodnotiace správy 
PR po obsahovej, ako aj formálnej stránke a následne boli predkladané k prerokovaniu na 
zasadnutia KR SFZ.  
 
Zoznamy pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2021 (32): 
Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši 
Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič 
Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, 
Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný 
Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, 
Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský 
Jaroslav 
 
Na medzinárodných listinách pozorovateľov rozhodcov UEFA v roku 2020 pôsobili: 
Fašung, Gádoši, Medveď, Ružbarský a Migaľová 
 
VÝKONNOSTNÉ SKUPINY POZOROVATEĽOV ROZHODCOV PRE JAR 2021 (32): 
a) súťaže riadené ÚLK (17)   
Balko, Brendza, Hracho, Fašung, Gádoši, Jakubec, Jančovič, Medveď, Ružbarský, 
Samotný, Sekereš, Sluk, Suchý, Špila, Špivák, Udvardy, Zábranský 
 
 
 



b) súťaže riadené ŠTK SFZ (15) 
Bacsa, Hlebaško, Hodoško, Cuninka, Kakaščík, Kopča, Likavský, Makový, Migaľová, 
Minarčík, Richtárik, Slebodník, Šipoš, Vais, Vaňo 
 
Zaradenie PR do výkonnostných skupín pre jar 2021 bude definitívne uzatvorené po 
uskutočnení zimných doškolovacích seminárov PR SFZ konaných vo februári 2021. 
 
ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA – ROK 2020  
Súčasťou hodnotenia rozhodcov/asistentov rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia 
v zahraničí. V hodnotenom roku 2020 to bolo 23 nominácií, z dôvodu proti epidemiologickej 
situácie ohľadom COVID-19 však bolo na poslednú chvíľu stornovaných ďaľších 15 
naplánovaných výjazdov našich R/AR na stretnutia organizované UEFA.  
Medzi významnejšie nominácie roku 2020 zaraďujeme pravidelné účinkovanie rozhodcu 
Kružliaka a jeho tímu v skupinovej a vyraďovacej fáze UCL a UEL. 
 
Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2020 pôsobili: 
Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Marhefka, Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Bednár, Ferenc, Hancko, Kováč, Pozor, Somoláni T., Štrbo, Tomčík, 
Vorel, Weiss E. 
Rozhodkyne: Matulová, Pavlíková, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Alezárová, Obertová, Pavlačková, Súkeníková 
 
PROJEKT ROZHODCOVSKEJ KONVENCIE UEFA  
(prehľad o činnosti v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021) 
 
Na základe poskytnutej finančnej podpory z prostriedkov UEFA Konvencie rozhodcovstva pre 
rok 2020 boli v rámci činnosti KR SFZ počas priebehu jesennej časti súťažného ročníka 
2020/2021 podporované aktivity a to hlavne v oblastiach, ktoré  definuje aktuálny text 
základného dokumentu UEFA Konvencie rozhodcovstva a to v týchto štyroch hlavných 
oblastiach pôsobnosti: 
 
1. Podpora vzdelávania pre zvyšovanie úrovne kvality elitných rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ:  
 
V tejto oblasti sa okrem štandardného vzdelávacieho procesu zabezpečovaného 
prostredníctvom školského a metodického úseku KR SFZ formou predsezónnych seminárov 
nepodarilo v dôsledku opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 využiť tzv. tréningové 
kempy pre skupinu vybraných R a AR pre ich ďalšie doplňujúce vzdelávanie a z rovnakého 
dôvodu neboli usporiadané ani obvyklé semináre pozorovateľov rozhodcov SFZ. 

 
2.  Zvyšovanie úrovne kvality celkového vzdelávania R a AR :  
 
V priebehu jesennej časti roku 2020 boli pre rozhodcovskú komunitu poskytnuté štandardné 
školiace materiály z úrovne UEFA (video-situácie s rozborom herných situáciií a so 
správnymi rozhodnutiami rozhodcov - verzia „UEFA 2020:1“). 
Pre podporu zvýšenia úrovne znalosti PF sa využila aj forma zverejnenia aktuálneho znenia a 
výkladu PF („Zmeny a objasnenia Pravidiel futbalu 2020/2021“ platné pre súťaže SFZ od 
20.7.2020) na  web stránke SFZ v sekcii Legislatíva:  
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-
4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf 



 
3.  Podpora talentovaných rozhodcov: 
 
KR SFZ v rámci projektu Talent & Mentor SFZ s ohľadom na dôsledky opatrení voči šíreniu 
ochorenia COVID-19 síce pokračovala v podpore výchovy talentovaných rozhodcov, avšak 
v redukovanej a hlavne pozmenenej forme, keď pre vzdelávacie aktivity v tejto oblasti využila 
formu tzv. „online“ seminára, ktorý sa konal v dňoch 11. – 12. december 2020 za „účasti“ 15 
frekventantov a za lektorského dohľadu členov KR SFZ, kde hlavnou časťou seminára bola 
teoretická príprava s rozborom videoklipov v súlade s aktuálnym výkladom PF. 
 
V projekte Talent & Mentor SFZ sú pre súťažný ročník 2020/2021 zaradení nasledujúci R a 
AR: 
Rozhodcovia (9): Benedik, Dzivjak, Greško, Holas, Choreň, Kolofík, Mano, Sučka, Valent. 
Asistenti rozhodcov (7): Bobko D., Hrebeňár, Hrenák, Kuba, Lauer, Poruban, Železňák (v 
prípade schválenia VV SFZ) 
Mentori (9): Jančovič, Jaška, Medveď, Samotný, Sekereš, Sluk, Špivák, Udvardy, Vais. 
 
4.  Nábor a udržanie rozhodcov:  
 
Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali 
okrem jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými 
vykonávateľmi sú lektori SFZ / členovia jednotlivých KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie.  
Aj ku koncu tohto roku bolo pre zabezpečenie podpory aktivít náboru nových rozhodcov 
zakúpených opätovne 100 ks tzv. štartovacích balíčkov výstroja R, ktoré budú následne 
distribuované na základe požiadavky pre jednotlivé ObFZ podľa počtu nimi nahlásených 
„novovyškolených“ rozhodcov. 
 
Záverom roku 2020 (dňa 25.11.2020) bola formou „online interviews“ uskutočnená tzv. UEFA 
Referee Convention Re-evaluation Visit (Cycle 3) na kontrolu plnenia podmienok činnosti 
rozhodcovstva SFZ z poskytnutej finančnej podpory prostriedkov UEFA v rokoch 2017 – 2020.  
V rámci spätnej väzby uvedenej v liste UEFA Refereeing Development manažéra p. M. Solís 
Vázqueza pre GS SFZ sa okrem celkového všeobecného pozitívneho hodnotenia činnosti KR 
a rozhodcovského oddelenia SFZ uvádza aj niekoľko aspektov pre vylepšenie činnosti 
v špecifických oblastiach, ktorými sa bude KR SFZ po konzultácii s GS SFZ v nasledujúcom 
období zaoberať. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a 
PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 11: Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár IFAB č. 21) 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý členov VV SFZ informoval, že na každoročnom výročnom 
obchodnom zasadnutí IFAB konanom 16. decembra 2020 online, prijal Panel riaditeľov IFAB 
rozhodnutie ohľadne dočasnej zmeny v Pravidle 3 – Hráči a experiment (pokus) ďalšieho 
(pridaného) striedania z dôvodov otrasu mozgu v prípade aktuálneho otrasu mozgu alebo 
podozrenia naň.  

Konfederácie a národné asociácie sú požiadané, aby vzali tieto rozhodnutia (popísané nižšie) 
na vedomie a aby ich poslali organizátorom relevantných súťaží.  

1. Pravidlo 3 – Hráči: Predĺženie dočasnej zmeny  

Ako je uvedené v Cirkulári č.19 (8. mája 2020) a č.20 (15. júla 2020), hlavným dôvodom 
zavedenia a rozšírenia dočasnej zmeny (umožnenie tímom v top súťažiach využiť až päť 
striedaní) bol vplyv ochorenia COVID-19 na futbal. Prebiehajúca revízia IFAB, ktorá 
obsahovala spätnú väzbu zainteresovaných strán o analýze vplyvu globálnej pandémie na 
kalendáre súťaží, ukázala, že dôvod dočasnej zmeny je stále aktiálny a v dôsledku toho IFAB 
predĺžil túto dočasnú zmenu na domáce a medzinárodné klubové súťaže do 31.12.2021 a 
na súťaže národných tímov do 31.7.2022.  

2. Pravidlo 3 – Hráči: Experiment (pokus) ďalšieho pridaného striedania pri otrase 
mozgu  

Po rozsiahlych konzultáciách týkajúcich sa hľadania spôsobov, ako zlepšiť manažovanie 
futbalových stretnutí pri prípadných neurologických poraneniach hlavy, IFAB vzal na vedomie 
odporúčania zo zasadnutí oboch panelov IFAB (Futbalového a Technického poradného) a tiež 
Expertnej skupiny zaoberajúcej sa zranením otrasu mozgu (ktorá sa skladá z lekárskych 
odborníkov pre otras mozgu, tímových lekárov, hráčov, trénerov a rozhodcov, expertov pre 
právne otázky a otázky Pravidiel futbalu).  

Na základe týchto odporúčaní, IFAB rozhodne súhlasil s tým, že v prípade akéhokoľvek 
podozrenia zo zranenia hráča na otras mozgu je prioritou dobro (osoh) hráč. Tento by mal byť 
chránený tak, že nebude ďalej pokračovať v stretnutí a jeho tím by nemal tým utrpieť číselnú 
nevýhodu.  

V dôsledku toho IFAB schválil dva experimenty s povolením ďalšieho striedania v dôsledku 
zranenia otrasu mozgu hráča, z týchto dôvodov:  

• zabraňuje hráčovi utrpieť ďalší otras mozgu v stretnutí - viac otrasov mozgu počas 
toho istého stretnutia by mohlo byť nakoniec fatálne ("syndróm druhého nárazu"),  

• vysiela jasnú správu – „v prípade pochybností, ich dajte/posaďte mimo“ - čo 
maximalizuje blaho (osoh) hráča,  

• umožňuje výmenu hráča, takže pri uprednostňovaní blaha (osohu) hráča neexistuje 
žiadna číselná/taktická nevýhoda  

• znižuje tlak na zdravotnícky personál, aby vykonal rýchle rozhodnutie,  
• je jednoduchý na prevádzku a použiteľný na všetkých úrovniach hry, včítane nižšej 

futbalovej pyramídy (úrovne), kde zvyčajne nie sú prítomní lekári alebo lekársky 
kvalifikovaný personál,   



• je v súlade s odporúčaniami panelov odborníkov (napríklad pracovnej skupiny:  

Otras mozgu v športových skupinách).  

Využívanie „striedania pri otrase mozgu“ by fungovalo v súlade s ostatnými protokolmi, 
vrátane oddialenia reštartu hry (nadviazania na hru) až o tri minúty na posúdenie 
zdravotníckym personálom tímu na hracej ploche (ak je prítomný/dostupný). Okrem 
toho, aj keď je to nad rámec Pravidiel futbalu, podporuje to implementáciu protokolov 
čo najskoršieho návratu do tréningového procesu a do hry samotnej.  

Účasť na experimentoch (pokusoch)  

Oba experimenty budú otvorené pre všetky zainteresované súťaže na akejkoľvek úrovni. 
Konfederácie a národné asociácie (v mene súťaží hraných pod ich záštitou) musia požiadať 
IFAB a FIFA o povolenie zúčastniť sa ktoromkoľvek z týchto experimentov, ktoré sa bude 
udeľovať iba pre súťaže pomocou oficiálnych protokolov a so súhlasom s poskytnutím 
požadovanej spätnej väzby.  

Protokoly experimentov 
Prehľad týchto dvoch protokolov je uvedený nižšie. Tí, ktorí sa chcú zúčastniť experimentov, 
môžu požiadať o ďalšie informácie vrátane podrobných protokolov a požiadaviek na spätnú 
väzbu. Na účely experimentov s ďalšími striedaniami v dôsledku otrasu mozgu, sa musia v 
celom rozsahu (ako celok) použiť nasledujúce protokoly. Nie sú povolené žiadne variácie 
okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto protokoloch.  
 
Protokol A  
Princípy  

• každý tím má povolené využiť maximálne jedno striedanie z dôvodov otrasu mozgu  
• striedanie z dôvodov otrasu mozgu smie byť využité bez ohľadu na počet už 

vykonaných striedaní  
 

Procedúra  
• procedúra striedania prebieha v súlade s Pravidlom 3 – Hráči (pokiaľ nižšie nie je 

uvedené inak)  
• striedanie hráča, ktorý utrpel otras mozgu smie byť vykonané: 

o ihneď potom, ako došlo k otrasu mozgu alebo je potvrdené podozrenie  
na otras mozgu 
o po počiatočných troch minútach posúdenia na hracej ploche, a/alebo po  
posúdení mimo hracej plochy, alebo 
o v akomkoľvek ďalšom čase potom, čo došlo k otrasu mozgu alebo k  
podozreniu na otras mozgu (včítane toho, keď bol hráč predtým/skôr  
posúdený a vrátil sa na hraciu plochu)  

• Ak sa družstvo rozhodne využiť striedanie pre otras mozgu, rozhodca/náhradný  
rozhodca je o tom informovaný, ideálne s použitím karty/formulára na striedanie  
odlišnej farby.  

• Zranenému hráčovi nie je povolené zúčastniť sa na akomkoľvek ďalšom  
priebehu stretnutia (včítane kopov na bránku zo značky pokutového kopu) a mal by sa, 
ak je to možné, odobrať do kabíny družstva a/alebo do zdravotnej miestnosti 
(zariadenia) k pokračovaniu ošetrenia.  

 



Možnosti (príležitosti) striedania  
 
• Vykonanie striedania pre otras mozgu v súťažiach, v ktorých je počet menovaných 
náhradníkov rovnaký ako maximálny počet náhradníkov, ktorých je možné použiť, môže byť 
náhradou za hráča s otrasom mozgu aj hráč, ktorý už bol predtým vystriedaný.  
• Je oddelené od akéhokoľvek obmedzenia počtu „bežných/normálnych“ príležitostí na 
striedanie. Avšak, ak družstvo vykoná bežné/normálne striedanie v rovnakom čase ako  
striedanie pre otras mozgu, toto sa bude počítať ako jedna z jeho bežných/normálnych 
príležitostí na striedanie. 
  
Protokol B  
Princípy  

• každý tím má povolené využiť maximálne dve striedania z dôvodov otrasu mozgu  
• striedanie z dôvodov otrasu mozgu smie byť použité bez ohľadu na počet už 

vykonaných striedaní  
 

Procedúra  
• procedúra striedania prebieha v súlade s Pravidlom 3 – Hráči (pokiaľ nie je nižšie 

uvedené inak)  
• striedanie hráča, ktorý utrpel otras mozgu smie byť vykonané: 

o ihneď potom, ako došlo k otrasu mozgu alebo je potvrdené podozrenie na otras mozgu 
o po počiatočných troch minútach posúdenia na hracej ploche, a/alebo po posúdení 
mimo hracej plochy, alebo o v akomkoľvek ďalšom čase potom, čo došlo k otrasu 
mozgu alebo k podozreniu na otras mozgu (včítane toho, keď bol hráč predtým/skôr 
posúdený a vrátil sa na hraciu plochu)  

• Ak sa družstvo rozhodne využiť striedanie pre otras mozgu, rozhodca/náhradný 
rozhodca je o tom informovaný, ideálne s použitím karty/formulára na striedanie 
odlišnej farby.  

• Zranenému hráčovi nie je povolené zúčastniť sa na akomkoľvek ďalšom priebehu 
stretnutia (včítane kopov na bránku zo značky pokutového kopu) a mal by sa, ak je to 
možné, odobrať do kabíny družstva a/alebo do zdravotnej miestnosti (zariadenia) k 
pokračovaniu ošetrenia.  

• Družstvo súpera je informované rozhodcom/náhradným rozhodcom, že v súčasnosti má 
družstvo možnosť použiť „dodatočné“ striedanie.  

• V súťažiach, v ktorých je počet menovaných náhradníkov rovnaký ako maximálny 
počet náhradníkov, ktorých je možné použiť, môže byť náhradou za hráča s otrasom 
mozgu aj hráč, ktorý už bol predtým vystriedaný. Táto možnosť smie byť použitá 
súčasne so striedaním pre otras mozgu súperovým tímom alebo kedykoľvek neskôr (s 
výnimkou prípadov, ktoré stanovujú Pravidlá futbalu).  

 
Možnosti (príležitosti) striedania  
• Vykonanie striedania pre otras mozgu je oddelené od akéhokoľvek obmedzenia počtu 
„bežných/normálnych“ príležitostí na striedanie.  
• Avšak, ak družstvo vykoná bežné/normálne striedanie v rovnakom čase ako striedanie pre 
otras mozgu, toto sa bude počítať ako jedna z jeho bežných/normálnych príležitostí na 
striedanie.  
 
 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár 
IFAB č. 21). 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z 
fondu na podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup Ondreja Dudu 
a Tomáša Huka (pôvodný nárok FC VSS Košice) 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval, že v nadväznosti na predchádzajúce 
uznesenie VV SFZ, kde VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 1. decembra 2020 rozhodol 
o prerozdelení solidárneho príspevku za prestup Ondreja Dudu a Tomáša Huka pre kluby ObFZ 
Košice-mesto, obdržal SFZ komunikáciu od právnej zástupkyne FC VSS Košice, na ktorú aj 
primerane reagoval (členovia VV SFZ obdržali kompletnú komunikáciu). Za účelom vylúčenia 
akýchkoľvek pochybností a z dôvodu existencie sporu medzi FC VSS Košice a SFZ bolo 
navrhnuté predbežne pozastaviť vyplatenie finančných prostriedkov pre kluby ObFZ Košice-
mesto. 
V deň zasadnutia bolo SFZ doručené stanovisko bývalého správcu reštrukturalizácie, s ktorým 
sa priamo na zasadnutí členovia VV SFZ oboznámili. V tejto súvislosti sa členovia VV SFZ 
väčšinovo zhodli na tom, že nakoľko po právnej stránke neexistuje právny nárok na uplatnenie 
FC VSS Košice na vyplatenie uvedených solidárnych príspevkov, nárok na solidárny príspevok 
prerozdelia v zmysle schváleného uznesenia zo dňa 1. decembra 2020. 
Členovia VV SFZ sa oboznámili aj s doručeným spoločným vyhlásením 13 futbalových klubov 
v rámci VsFZ, ktoré uvedené rozhodnutie VV SFZ zo dňa 1. decembra 2020 v celom rozsahu 
podporujú a považujú ho za vecne správne. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ neschvaľuje návrh na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z fondu na 
podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup Ondreja Dudu a Tomáša 
Huka (pôvodný nárok FC VSS Košice) a potvrdzuje svoje rozhodnutie zo dňa 1. 
decembra 2020. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 2 (T. Medveď, I. Kozák) 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol schválený. 



K bodu 13: Prerokovanie návrhu odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 2020/2021 
(VAR/AVAR) 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 
2020/2021 (VAR/AVAR). 

Na základe zavedenia systému VAR do súťaží Fortuna liga a Slovnaft cup od jarnej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 predložila Komisia rozhodcov SFZ návrh na doplnenie Rozpisu 
RS 2020/2021 (Tabuľka A) o odmeny pre výkon funkcií VAR a AVAR v nasledovnom členení: 

1) VAR vo výške 340,- EUR (odmena 115, cestovné 146, stravné 4, ošatné 75) 

2) AVAR vo výške 189,- EUR (odmena 34, cestovné 106, stravné 4, ošatné 45) 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu odmeny delegovaných osôb – 
súťažný ročník 2020/2021 (VAR/AVAR). 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o aktuálnej činnosti Fondu na podporu 
športu. 
V čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, 
konkrétne hlasovanie č. 10/20 vo veci “Schvaľovania návrhu na prerozdelenie prostriedkov 
UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2019/20." 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 16. decembra 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity Payment za súťažný 
ročník 2019/20 , 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity Payment za 
súťažný ročník 2019/20, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prerozdelenie prostriedkov 
UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2019/20. 



     
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali jednomyseľne 
formou “schvaľujem”. 
 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutia VV SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Ladislavovi 
Krnáčovi, p. Norbertovi Krištovi a p. Jánovi Sitekovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Zdene 
Princovej (manželke p. Gejzu Princa), p. Gabrielovi Bacsovi a p. Ľudovítovi 
Hrmovi.  

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Marte 
Mojžišovej, p. Miroslavovi Debnárovi, p. Igorovi Bellovi a p. Miroslavovi 
Schneiderovi. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na zmenu názvu pri udeľovaní cien v kategórii tréner 
roka na kategóriu Cena Jozefa Vengloša 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v súvislosti so smutnou udalosťou 
týkajúcou sa úmrtia trénerskej legendy p. Jozefa Vengloša predkladá návrh na zmenu názvu pri 
udeľovaní cien Futbalista roka v rámci kategórie "tréner roka" na nový názov kategórie "Cena 
Jozefa Vengloša”. 

Jeho osobná vizitka je plná významných faktov: ako tréner získal zlatú medailu na ME 1976 a 
bronzovú na ME 1980, bol majstrom Európy s tímom do 23 rokov (1972). Ako vôbec prvý 
tréner mimo krajín Veľkej Británie viedol anglický klub v najvyššej súťaži (Aston Villa 
1990/91). Dvakrát sa stal majstrom Československa so Slovanom, raz majstrom Malajzie s FC 
Kuala Lumpur, sedel na lavičke Sportingu Lisabon, Fenerbahce Istanbul, Celticu Glasgow a 
JEF Ičihara United. Šesťkrát viedol výber sveta v benefičných zápasoch, jeho partnermi boli 
osobnosti ako Jupp Derwall, Bora Milutinovič, Carlos  Alberto Parreira i Carlos Queiroz. V 
období rokov 1974 až 2010 nechýbal na žiadnom zo svetových a európskych šampionátov, na 
väčšine počas finálových turnajov pôsobil vo funkcii člena či šéfa technických komisií UEFA 
a FIFA, bol jediný spomedzi československých trénerov, ktorý s reprezentáciou ČSSR dvakrát 
postúpil na MS. Viedol národné tímy piatich krajín - Austrálie (už ako 33-ročný), 
Československa, Slovenska, Ománu a Malajzie. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu názvu pri udeľovaní cien Futbalista roka v rámci 
kategórie "tréner roka" na nový názov kategórie "Cena Jozefa Vengloša”. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 27. januára 2021 v sídle SFZ 
a online spôsobom: 

Uznesenie č. 01/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou a doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 02/21 VV SFZ 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 03/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínu konania Konferencie SFZ na deň 30. apríla 2021 
v Poprade. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 04/21 VV SFZ:  

1) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku č. 4 k zakladateľskej zmluve SFZ Marketing, 
s.r.o., ktorým sa rozširuje predmet podnikania spoločnosti v článku 3 
zakladateľskej listiny na rozšírenie predmetu podnikania SFZ Marketing, s.r.o. 
o činnosť „poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 
priamu konzumáciu.“ 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZ Marketing. s.r.o. dal 
vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny SFZ Marketing. s.r.o. v znení jej 
dodatku č. 4, a aby podal návrh na zmenu údajov do Obchodného registra SR. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 05/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 06/21 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory rekonštrukcie, 
výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 07/21 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže  SR 
– jar 2021.  
 

T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 08/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov rozhodcov SFZ 
pre súťažný ročník 2020/21. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 09/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR 
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 10/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár IFAB č. 
21). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 11/21 VV SFZ: 

VV SFZ neschvaľuje návrh na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z fondu na 
podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup Ondreja Dudu a Tomáša Huka 
(pôvodný nárok FC VSS Košice) a potvrdzuje svoje rozhodnutie zo dňa 1. decembra 2020. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 12/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu odmeny delegovaných osôb – súťažný 
ročník 2020/2021 (VAR/AVAR). 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 13/21 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutia VV SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 

 




